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Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: 
Зб. наукових праць. – К.: Університет “Україна”, 2011. – № 8(10). – 234с.      
         ISBN 978-966-388-329-8 
 

У збірнику вміщено статті з актуальних проблем навчання та виховання, професійної, соціально-

психологічної та фізичної реабілітації людей з особливими потребами. Розрахований на науковців, 

викладачів, співробітників служб соціальної допомоги та реабілітаційних центрів, а також на всіх, хто 

опікується проблемами людей з інвалідністю. 

Вища атестаційна комісія України визнала журнал фаховим науковим виданням у галузях 

педагогічних і психологічних наук (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1). 
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